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چكيده

اختﻼف و تنوع اسﻼم در چين نهتنها مسئله و مشكل گروه نژادي غيرچيني مسلمان

ساكن در بخشي از كشور است ،بلكه اين وضعيت بسيار همهجانبه و پيچيده است؛ زيرا
نژادهاي چندگانه مسلمان به بافت چندفرهنگي كشور چين اضافه ميشدند و حتي ميان
اعضاي جوامع مسلمان نيز تنوع و گوناگوني بود و در اصل جمهوري خلق چين فقط دو

تا از ده تابعيت مسلمان ،يعني اويغرها و هوي ،را به رسميت شناخت .نبايد تاريخ مسلمانان
چين را مربوط به يك زمان تلقي كرد ،زيرا گروههاي مختلف مسلمانان در دورههاي
تاريخي متفاوت وارد چين شدند .وجود مسلمانان در چين به طور متناقض از لحاظ داد و
ستد ،موهبت ،و از لحاظ درگيريهاي قومي ،دردسري براي منافع ملي چين در نظر گرفته

ميشد و تنوع نميتوانست بهسادگي يكپارچهكننده يا برتريدهنده آنها باشد .در كل،
جمهوري خلق چين در رويارويي با مسلمانان مختلف سياستي يكپارچه به كار نبرد و
روشهاي متنوعي را براي پاسخ به مسئله تنوع گروههاي مسلمان در چين در پيش گرفت
كه برخي از آنها با هم در تناقض بود.

كليدواژهها :چين ،اسﻼم ،تنوع مسلمانان ،اويغر ،هوي.
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مقدمه :تنوع مسلمانان در چین معاصر
آمار مجموع مردم چین و مسـلمانان جهان تقریباً  ۲.۵میلیارد اســت که بیش از یکسوم
جمعیت جهان را در ابتدای قرن بیســتویکم تشــکیل میدهد .در واقع ،مایه شــگفتی
نیسـت که در میان مسائل بینالمللی ،چین و چهره جهانی اسﻼم ،به طور بسیار برجسته،
هر روزه اهم عناوین اخبار را به خود اختصـاص میدهد .امروزه بیشـتر پژوهشگران پی
بردهاند که همکاری بین جمهوری خلق چین و کشـــورهای مســـلمان ،بهویژه در تبادل
تکنولوژی نظامی چین یا مواد نفتی کشـــورهای مســـلمان ،عامل مهمی در تغییر توازن
قدرت جهانی اســت .در حقیقت ،ارتباط بین چین و جهان اســﻼم تاریخچهای طوﻻنی،
تقریباً به درازای قدمت خود اسـﻼم ،دارد .ارتباط تاریخی و باسابقه بین اسﻼم و چین به
افزایش چشـــمگیر جمعیت مســـلمانان در چین انجامیده اســـت؛ این اقلیت ،یا به طور
دقیقتر گروه هـای مختلف این اقلیـت ،در برآورد پرجمعیتترین کشـــور جهان )چین(
نادیده گرفته شدهاند.
دودمان هان ) (Hanکه اکثریت نیرومندی در چین بودند ،مســلمانان چین را محاصــره
کرده بودند و با آنها بهخوبی رفتار نمیکردند و درک درســتی از آنها نداشــتند .بهعﻼوه،
بیشـتر همکیشـانِ مسلمانان در مرکز جهان اسﻼمی نیز به جز آگاهی از اصل موجودیت
این مسـلمانان ،اطﻼع چندانی دربارهشـان نداشـتند .با این حال ،اطﻼعات آنها ]از وضــع
مسـلمانان چین[ از اطﻼعات اکثر مردم سراسر جهان در این باره بیشتر است؛ اکثر مردم
جهان صــرفاً از طریق متنهای حاشــیهای تا حماســه موجود درباره »جنگ جهانی علیه
ترور« و نبرد ضـد اسﻼم ناب محمدی ،اطﻼعاتی را درباره بعضی مردم چین که مسلمان
متولـد میشـــوند ،دریافت میکنند .با وجود این ،به طور باورنکردنی ،مســـلمانان چین
جمعیتی متنوع ،یا تقریباً چندین جمعیت مختلف هســتند .همه آنها در محدوده مرزهای
جمهوری خلق چین سـکونت داشتند ،اما در کل در آن کشورِ بزرگ به شکل گروههای
مختلف زنـدگی میکردند که موقعیت جغرافیاییشـــان را از هم تفکیک میکرد .آنها از
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لحـاظ تاریخی بر اســـاس ویژگیهای نژادی ،زبانی ،اقتصـــادی ،آموزشـــی ،فرقهای و
خویشاوندی و عوامل دیگر تقسیم میشدند .این تنوع ،متضادِ کوششهایی است که آنها
را در گروهی مســتقل قرار میدهد؛ بیشــتر این کوشــشها آگاهانه نیســت .در حقیقت،
ورای محـل اقامت آنها در مرزهای جغرافیایی معاصـــر ،میتوان مســـلمانان را فراتر از
گروهی جداگانه در چین در نظر گرفت .بهتر اســـت این موضـــوع تحت عنوان »تنوع
گروه« مطرح شود.
گاهی چین و اسـﻼم بهاشـتباه هویت های تاریخی یکپارچه تلقی میشدند ،در حالی
که بیشــترین تنوعات داخلی را داشــتند .یکپارچهدانســتنِ آنها به مشــکﻼتی انجامید ،از
جملـه دیدگاه تحکمآمیزی که به تمدنها از باﻻ به پایین مینگرد و در حالی که به نمای
ظاهری همگن توجه دارد ،زیرســاخت پیچیده دارای عناصــر متباین را نادیده میگیرد.
چون این یکپارچگی در بعضــی جنبهها نمونه کوچکی از اســﻼم جهانی اســت ،در میانِ
مسـلمانان چین افراد پارسا و باایمان و بیدین ،حتی ملحد و کمونیست قرار میگرفتند.
در میـان افراد مـذهبی ،تنوع بســـیاری را می بینیم :پیروان اهل ســـنت )مکتب حنفی(،
صــوفیان و حتی پیروان وهابیتِ پاکدین .در چین اســﻼمگرایانِ ســیاســی وجود دارند،
ظاهراً بیشــتر مســلمانان چینی غیرســیاســیاند ،اما حکومت بیجینگ (Beijing) ١آنها را
افراطی میدانـد .این تحقیق پیش از بررســـی جزئیات راهحل های قدیمی و جدیدی که
مســلمانان و دولت چین مطرح کردهاند ،ابتدا بر بعضــی مســائل مرتبط با تنوع در میان
مسلمانان چین متمرکز است.
دیدگاه جمهوری خلق چین درباره تنوع مســـلمانان در چینِ امروزی این اســـت که
امکان ندارد گروههای نژادی با زمینههای فرهنگی و تاریخی بســیار متفاوت بهراحتی در
گروهی واحد قرار بگیرند که به پشتوانه همدیگر ،سرنوشت نژاد مشخصی را دنبال کنند.
تنوع اســﻼمی در چین همانند هر جای دیگر به نزاع و درگیری منجر میشــود ،بهویژه
وقتی گروهی در چارچوب رسوم فرهنگی ،خود را می شناساند که دین در آن آشکارا به
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تصــویر کشــیده شــده اســت ،و در نتیجه به دســتهبندیهای نژادی و جمعیتنگاریای
معترض می شـوند که حکومت سـکوﻻر آن را تحمیل کرده است .آمیزه عناصر نژادی و
مذهبی ،بهویژه باعث تحریکپذیری جمعیتی میشــود که تحت فشــارند .اخیراً ،در ماه
ژوئیـه  ،۲۰۰۹بین چینیهای دودمان هان و اویغرهای مســـلمان ترک زبان در اورومچی
) ،(ῢrῢmqiبزرگترین شــهر در ایالت شــینجیانگ ) (Xinjiangواقع در غربیترین قســمت
چین ،بحرانهای نژادی آغاز شــد و در قالب شــورشهای مهلکی شــدت یافت که به
ســـخـتگیری هـای نظـامی در آن منطقـه انجـامید .در واقع ،در این رویداد اویغرها از
همسـایگان چینیشـان به روشهای مختلفی مجزا هسـتند که هویت اســﻼمیشان نقش
مهمی را در این تمایز ایفا میکند ،گرچه بســیاری از آنها صــرفاً دیندارانی مﻼیم یا حتی
سکوﻻرند.
در ســال  ،۲۰۰۴در ایالت هنان ) (Henanبحرانهای نژادی گروه دیگری از مســلمانان
وقتی بیشــتر میشــود که راننده تاکســی از دودمان هوی ) ،(Huiمســلمان چینی ،با دختر
ششساله چینی از دودمان هان تصادف میکند و او را میکشد .در این حال ،شورشهای
ضـداسﻼمی و شورشهای متقابل از سمت مسلمانان به وجود می آید که هفت کشته ،و
دوازده مجروح به جا می گذارد .مسـلمانان هوی از سـراسر کشور برای حمایت برادران
هم کیشِ خود به میدان آمدند .این اعتراضات هرگز آشکارا جنبه مذهبی پیدا نکرد ،اما به
صــورت دوجانبه ،ســـتیزهای ملینژادی لحاظ شـــد ،و به بیان مفســـران اجتماعی ،این
اعتراضـــات همـاننـد تﻼشِ گروه ناموفقی بود که خواهان جبران خســـارات از جانب
متصـدیان شورش بودند .با این حال ،نمی توانیم نقش مهم اسﻼم ،دین اجدادی هوی ،را
در انســـجام گروهی و غلبه هویتی هوی به اکثر دودمان هان نادیده بگیریم .بهراســـتی،
برای شــخص بیاطﻼعی که ظاهر قضــیه را میبیند ،میانگین جمعیت شــهروندان هان و
هوی ســکوﻻر واقعاً در ظاهر از یکدیگر تمیزناپذیر اســت ،به اســتثنای جاهایی که افراد
هوی خودشان را با نشانههای ظاهری تعصب مذهبی اسﻼمی متمایز می کنند )مانند کﻼه
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و/یا ریش برای مردان ،پوشــش موی ســر برای زنان( .تا کنون ،از نظرِ هر یک از جوامع
چینی ،هوی و هان بهیکسـان تفاوتهای آشـتی ناپذیر مبتنی بر سـُنت اســﻼمی را نشان
میدهند ،گرچه به آن اعتقادی ندارند و عمل نمیکنند.
با توجه به نمونههایی که ذکر شــد ،اختﻼف و تنوع اســﻼم در چین نهتنها مســائل و
مشـکﻼت گروه نژادی غیرچینی مسـلمان سـاکن در بخشـی از کشـور اسـت ،بلکه این
وضــعیت ،بســیار همهجانبه و پیچیده اســت؛ زیرا نژادهای چندگانه مســلمان به بافت
چندفرهنگی کشور چین اضافه می شدند و حتی میان اعضای جوامع مسلمان نیز تنوع و
گوناگونی بود .در اصـــل ،جمهوری خلق چین فقط دو تا از ده تابعیتِ اقلیتِ مســـلمان
)اویغرها و هوی( را به رسـمیت شـناخت و جمعیتِ نامنظم مسـلمانان در چین تشکیل
شـد .طبق سـرشـماری کشـور چین ،تقریباً  ۹۱.۵درصــد مردم چین اعضای قومِ بزرگ
دودمان هان هســـتند و همه اقلیتها به منظور کاملکرد ِن جمعیت از قرارِ  ۸.۵درصـــد
نادیده گرفته شــدند .از  ۲۰تا  ۲۵میلیون جمعیت رســمی تخمینی مســلمانان ،نزدیک به
نصفش خاندان هوی هستند ،همراه با برآوردی  ۴۵درصدی که از جمعیت اویغر ترکیب
میشـد و حدوداً  ۵درصد متعلق به دیگر اقلیتهای مسلمان بود .با اینکه این آمار موثق
اســـت ،تعـداد کلی مســـلمـانان در جمهوری خلق چین محل بحث و تردید اســـت.
ارزیـابی های دیگر ،جمعیت مســـلمان چین را بیش از  ۵۰میلیون میداند که شـــاید به
یکصــد میلیون هم برســد .اعداد باﻻتر را اغلب گروههای مســلمان با انگیزه افزایش آمار
جمعیتی ذکر کردهاند و لذا معتبر نیســت .به هر حال ،بررســی معیارهایی که بهوضــوح
هویـتهـای مـذهبی ،فرهنگی و قومینژادی را از هویـتهـای بـهظاهر تحمیلی متمایز
نمیکند ،بعضی افراد را به سرشماری موثق بدگمان کرده است .از اینرو ،تنوعِ مسلمانان
چین در نامعلومی آمارِ این تعداد جمعیت سهیم است.
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رده بندي هويت مسلمانان در عصر كمونيستي
پیش از بررسی موشکافانه مسائل مرتبط با تنوع مسلمانان در چین و بررسی بعضی راهحلها
درباره مسـلمانان و دولت چین بر حسـب نمونههای ظاهری متنوعی که امپراتوری سلسلهای
برای جمهوری خلق اتخاذ کرد ،دانســتن این نکته مفید اســت که این تنوع ابتدا چگونه ایجاد
شـد .کوشـشهای دولت کمونیسـت نوظهور در اواسط قرن بیستم برای مدیریت ناهمگونی
فرهنگیقومی ،بهشـدت وامدار علم جامعهشـناسـی هیئت حاکمه شوروی عصر استالینیستی
) (stalinistبود و بـه نظـام طبقـهبنـدی منتهی میشـــد که به موجب آن  ۵۶ملیت یا قومیت به
رســمیت شــناخته شــدند )مانند جمعیت بزرگ دودمان هان و  ۵۵ملیت کوچک( .طبق این
نظام ،ده اقلیت شـناخته شـدند که در بخشی از میراث فرهنگیقومیشان اسﻼم داشتند )واژه
»دین« اینجا اسـتفاده نمیشـود ،همچنان که این واژه از معیارهای اصـلی بهکاربردهشده برای
تمایز ملیتهای کوچک در دوره تکوین نظام ملی نبود(.
به اسـتثنای هوی ،زبان هیچ یک از ملیتهای مختلف مسلمان )اُویغر ) ،(uyghurقزاق
) ،(khazakhقرقیز ) ،(khirghizاُزبک ) ،(uzbekســـاﻻر ) ،(salarبونان ) ،(bonanدونگشـــیانگ
) ،(Dongxiangتـاجیک ) ((tajikچینی نیســـت؛ آنها یا ترکی صـــحبت می کنند یا به دیگر
زبانهای آلتاییک )) (Altaicبه جز تاجیکها که با نوعی زبان فارسی هندواروپایی صحبت
میکننـد( .امروزه بیشـــتر اقلیـتهای مختلف مســـلمان ،در شـــینجیانگ و مجاورت
ایالتهای غربی زندگی میکنند )به اســتثنای هوی که در کل کشــور پراکنده شــدهاند(.
مسـلمانان شین جیانگ و غرب چین غیر از هویت مذهبی مشترکشان ،یعنی مسلمانی ،به
لحـاظهای مختلفی از هم متمایزند .آنها متفاوت صـــحبت میکنند ،گرچه گاهی زبانها
یکی اسـت .بعضـی جوامع سـبْک زندگی چوپانی-کوچنشینی بیابان را حفظ کردند ،در
حالی که مابقی ،بیش از همه اُویغرها ،قرنها غیرمهاجر و یکجانشــین بودند .شــیوههای
مختلف زندگی به تفاوتهایی در سـاختار اجتماعی و سـیاسـی جوامع ،وسایل مختلف
معاش و )اغلب در بافت بخش روســتاییشــهری( درجات مختلف تعصــب مذهبی در
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برابر بیدینی ،و بـه ســـنت گرایی فرهنگی در برابر ادغامِ جریان ارزشها و فرهنگ های
چینی دودمان مرکزی هان نیز منجر شـــد .به غیر از ویژگی های زبانی و قومی متفاوت،
امکان دارد این نوع تفاوتها نهتنها بین اقلیتهای م ختلف مسلمان در چین ،بلکه درون
خودشان نیز بهخوبی یافت شود.
تاریخ اسﻼم در چین
ترکیب جمعیت مسـلمان در چین ،هم محققان این عرصه را به دشواری میاندازد و هم
حکومتهایی که میخواهند این جمعیت را با تنوع پیچیده چندﻻیهاش تحت کنترلشــان
درآورند .اما این وضــعیت چطور ایجاد شــد؟ یعنی مســلمانان چین از کجا میآیند ،و
چطور و چه وقت اســـﻼم در چین باب شـــد؟ عجیب نیســـت که این پرســـشها نیز
پاسـخ های گوناگون دارد .مکان و زمان واحد و مشـخصـی برای لحظه ورود مســلمانان
وجود نداشــت و با وجود تﻼش مســلمانان چین برای جاودانهســازی این اســطورههای
نخ سـتین ،رویداد مشـخصـی وجود نداشـت که اسـﻼم را به دوره پادشاهی میانه آورده
بـاشـــد .تنوعِ جمعیـت مســـلمان در چین امروز ،که از قبل آن را جمعیتی متمایز تلقی
کردیم ،در دو پدیده تاریخی مهم ریشـه دارد :مهاجرت و پذیرفتهشـدن مسلمانان مهاجر
در چین ،و جذب جمعیتهای مســلمان آســیای مرکزی به علت توســعه امپراتوری و
پیوســت مناطق مســلمان .اولین پدیده )مهاجرت و بومیشــدن( ،جمعیت قومی خاندان
هوی در چین را پـدیـد آورد ،در حـالی کـه پدیده دوم )بســـط و پیوســـت منطقهای(
دربرگیری نُه ملیت مسلمان غیرچینی ،بهخصوص اویغرها ،را در میان آنها نشان میدهد.
چ ین تحت سـلطه دودمانهای بی شـمار در بیشـترِ دو هزاره گذشته ،امپراتوریای
چندفرهنگی بود که از اقلیتهای بومی ترکیب می شــد .بعضــی از آنها تقریباً ،به طور
کامل ،جذب فرهنگ خاندان هان شـدند ،در حالی که دیگران از لحاظ فرهنگی بسیار
متفـاوت باقی ماندند .رژیم های مختلف چین از بیگانگان اســـتقبال کردند تا کاﻻها و
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عقـایـدشـــان را در قلمرو امپراتوری رد و بدل کنند و شـــهرهای جدید و مکانهای
پرجـاذبـه ای برای تجـارت و کوچ بین المللی ایجـاد کنند .این عوامل تاریخی ،که هم
امپراتوری را بســـط می داد و هم مراکز بین المللی را بــه طمع می انــداخــت ،نــهتنهــا
موجودیت مسلمانان در چین ،بلکه تنوع فاحش آنها را نیز توجیه کرد ،تنوعی که هنوز
هم برقرار اسـت و ،به طور متناقض ،هم موهبت و هم دردسری برای منافع ملی چین
در نظر گرفته شــده اســت .وقتی تأثیرات و داد و ســتد خارجی به نفع امپراتور بود،
حضـور بیگانگان غیرچینی در مرزهای چین تحمل می شـد و الگوها ،تولیدات و حتی
باورهای مذهبی بیگانه ،جمعیت بومی را به خود جلب کرد .به هر حال ،چون بعضــی
چینی ها داد و ســـتد خارجی را تهدیدی برای تجارت بومی می دانســـتند ،بیگانگان و
تازه واردان در امپراتوری چین بیشتر گرفتار تبعیض عمومی و شکنجه بودند  .بهعﻼوه،
چون چین اغلب قربانی هجوم و اسـتیﻼی بیگانه از آسیای میانه بود ،گاهی سیاستها
و رویکرد بیگانه هراسانه دولت ،به بیگانگان و حتی ساکنانی که زاده مهاجران بودند ،با
شک مینگریست.
گروههـای مختلف مســـلمـانـان در دوره هـای تاریخی متفاوت وارد چین شـــدند،
همانطور که مســلمانانِ قلمروهای ضــمیمهشــده تحت نظر رژیمهای مختلف در فرآیند
تثبیتسـازی بهتدریج به هم پیوســتند که حتی امروزه هم این فرآیند در چین ادامه دارد.
بنابراین ،نباید تاریخ مســـلمانان چین را مربوط به یک زمان تلقی کرد .رویکرد تحوﻻت
زبـانی ملت در دورههای مختلف تاریخ نه تنها به تاریخنگاری دقیق تر منجر شـــد ،بلکه
روایات و شروح بهتری برای میزانِ این تنوع پدید آورد .امکان نداشت هیچ یک از اینها
ما را از پیچیدگی جغرافیایی کارآمد در پس این موضوع غافل کند؛ مهم نیست پیامدهای
اینگونه تاریخچهها )مثل همه ســیاســتها( چقدر جهانی اســت ،آنها در هر صــورت
تـأثیرات محلی دارند .همانطور که جاناتان لیپمن

)(Jonathan Lipman

دقیقاً هشـــدار داد

»گسـترش وسـیع مسلمانان  ...که در موقعیت تنوع پیچیدهای بودند ،پژوهشهای دقیقی
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را اقتضـــا میکند که به جای عمومیبودن ،باید محلی باشـــد« ) .(Lipman, 1997جمعیت
مســلمان چین حاصــل امواج کوچ در دورههای مختلف )که کوچنشــینان مســلمان در
قسـمتهای مختلف کشـور مسـتقر میشـدند( به عﻼوه فراز و نشیبهای زندگی مردم
چین و تاریخ نظامی ،اقتصــادی و ســیاســی چین اســت .همچنین ،این جمعیت به مکان
زندگی مســـلمانان و زمان ورودشـــان و طبقات و ترکیبهای مختلفِ »مســـلمانان« و
»چینیها« مرتبط اســت ،در حالی که جلوههای مختلفی از تعصــبات مذهبی اســﻼمی را
شامل میشود که در میان جمعیتهای مختلف پدیدار شده و گسترش یافته است.
با اینکه باید هوشــیار باشــیم تا از اظهارات عجوﻻنه درباره مســلمانانِ چین خودداری
کنیم ،دیدگاهی کلی از تاریخ این جمعیتِ متنوع ،طرحهای مشخص مرتبط با پراکندگی و
گسـترش جوامع مسـلمان در چین را نشان میدهد .در سطح جهانی ،مسلمانان در چین با
دو طرف در ارتبـاطانـد ،یعنی میانجی بین تمدنهای اســـﻼمی و چینی در امتداد مرزهای
اصـلی یا فرعی هستند .نگاهی دقیقتر ،طرحی پیشبینیپذیر را آشکار میکند که بر تقسیم
جغرافیای تاریخی مسـلمانان چین مبتنی است .مسلمانان در ایالتهای غربی چین نزدیکی
بیشـتر ،و مسیرهای ارتباطی و نقل و انتقال بهتری به سمت مناطق مرکزی اسﻼم در آسیای
مرکزی و فراسـویش داشـتند .از اینرو ،در مقایسـه با هممذهبان متعصبشان در مکانهای
دیگر چین ،ارتباط قویتری با مســلمانانِ خارج از چین داشــتند .بهعﻼوه ،این مســلمانان
تمایل کمتری به آداب و رسـوم چینی یا یکیشدن در فرهنگ چینی هان داشتند .در نتیجه،
مسـلمانانی که در غرب چین ریشـه دوانده بودند بیشـتر گرایش فرهنگی و مذهبیشان را
مسـتقیماً از جهان اسﻼم دریافت میکردند؛ این گرایشها آنها را علناً ،تا حد بسیار ،از اکثرِ
جمعیت چین متمایز میکرد که اسـاسـاً اویغرها و دیگر مسلمانان غیرچینی شینجیانگ و
ایـالتهای همجوار را در بر میگرفت .آنها به علت قرنها تماس با فرهنگ و فعالیتهای
چینی ،که حکومت چین مرکزی برای پیشبرد ادغامشان انجام داد ،تحت تأثیر قرار گرفتند،
اما ویژگیهای فرهنگی متمایزشان را بیش از اندازه حفظ کردند.
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در مقایسـه ،در طول تاریخ ،دیگر مسـلمانان که دورتر از همکیشـان اسـﻼمیشان در
خـارج از چین زنـدگی کردند ،زندگی و آیندهشـــان را ،کامﻼً و به طور جداناپذیری ،با
مقدرات جامعه و ایالت چینی مرتبط دانســتند .مســلمانانی که در قســمتهای شــرقی و
مرکزی کشـــور زندگی میکردند ،که بیشـــتر از اقلیت هوی بودند ،با جذبشـــدن در
موقعیتهای مختلف و تا اندازهای آمیختهشدن در جامعه چینی به کشش اصلی و روش
زنـدگی غـالب در چین پاســـخ دادند .مشـــاهده این اختﻼفات در میان جوامع مختلف
مســـلمان در مرزهای چین در زمان آخرین امپراتوری و نیز عصـــر جدید ،خﻸهایی را
آشـکار می کند که گاه بعضـی مسلمانان را در مغایرت آشکار با دیگر مسلمانان در چین
قرار میدهـد ،کـه نـهتنهـا بر مﻼکهـای قومینژادی مبتنی اســـت ،بلکه به تفاوت های
منطقهای ،سـیاسـی ،اقتصـادی و حتی مذهبی درونفرقه ای نیز وابسته است .در ماجرای
بغرنج مســـلمـانان در چین ،منافع اشـــتراکی مختلف نه تنها دودمان هان را به رقابت با
مسـلمانان واداشـت ،بلکه گاه اویغرها را در برابر هوی قرار می داد و گاه بعضی از افراد
هوی در برابر افراد دیگر هوی قرار میگرفتنـد که خودشـــان را در نمونههای خاص با
خاندان هان متحد مییافتند.
برای فهم موضوع پیچیده تنوع مسلمانان در چین ،توجهمان را به دو جمعیت بزرگ
مســـلمـانـان ،یعنی اقلیـت هـای اویغر و هوی ،محـدود کردیم ،آن هم نه فقط به علت
تعدادشــان ،بلکه به این دلیل که آنها در ســنجشها مؤثر بودند و همچنین درجه باﻻتری
از تنوع داخلی را در میـان خودشـــان نشـــان دادنـد .برای پی بردن به چگونگی تکامل
تدریجی این جمعیتهای متنوع ،شــرح مختصــری از ورود اســﻼم به چین و پیشــرفت
اولیهاش در چین ﻻ زم است .سُنت و روایت مرسوم مسلمانان در چین )با چندین تفسیر
و تغییرپذیری( ورود نخستین مسلمانان در چین را رویدادی بینظیر میداند .هنگامی که
این اتفـاق روی داد ،تایزونگِ ) ،(Taizongامپراتور خاندان تانگ ،خواب دید هیوﻻیی )در
بعضــی تفاســیر اهریمنی( میخواهد قلمروش را از بین ببرد .در آن رؤیا ،امپراتور مردی

اسﻼم در چین ۷۵ /

ریشـو را دید که دستاری پوشیده است و قدرتِ سرکوبی عفریت را دارد .لذا تا امپراتور
بیدار شــد از مشــاوران خواســت خواب را تعبیر کنند؛ آنها به او گفتند این خواب یعنی
حکیمی بزرگ در غرب پدیدار شــده اســت .امپراتور مأموران مخفی را فرســتاد تا این
حکیم غربی را به چین بیاورند .این حکیم کســی جز محمد پیغمبر )ص( نبود ،که او به
محض رســـیـدن نمایندگان چینی برای رفتن به چین مخالفت کرد ،اما هیئت نمایندگی
فرســـتاد که یکی از صـــحابه )عموی مادری( به نام ســـعد بن ابیوقاص آن را رهبری
میکرد .طبق ســـنت و روایت مســـلمانانِ چین ،مصـــاحبان پیامبر در چین ماندند و به
امپراتور تـانـگ خـدمت کردند تا آرامش و نظم به امپراتوری برگردد .آنها در چین مقیم
شدند و با زنان چینی ازدواج کردند .بدینسان آنها پیشرو خاندان هوی شدند.
جزئیات این حکایت ،به طور کامل ،پذیرفتنی نیست ،بهویژه اینکه مشهور است سعد
بن ابیوقاص در مدینه دفن شــده اســت .با این حال ،گذشــته از اشــتباهات در ترتیب
حقیقی وقایع و خطاها ،این اســطورهای مذهبی اســت که مســلمانان چین را به اجداد
وراثی و معنوی محمد پیوند میدهد تا به آنها حس حقانیت اســـﻼمی اعطا کند؛ پیامبر،
نســل و ذریه اســﻼم را در ســرزمین چین بنیان نهاد ،اما پس از آن ،زندگی و موجودیت
مســـلمـانـان در چین تقدیر اﻻهی بود ،به این شـــکل می توانیم اهمیت جاودانگی این
حکایت را حتی با تاریخبندی نامشخصش بفهمیم.
بـا این همه ،اســـﻼم با دودمان تانگ وارد چین شـــد؛ با کاروانی از راه زمینی جاده
ابریشــم از ســمتِ غرب داد و ســتد کرد که این داد و ســتد از راه دریایی خلیج فارس،
دریای عربی و اقیانوس هندی تا شـهرهای سـاحلی جنوب شــرقی چین بود و سربازان
نظـامی اســـب ســـوار همراهشـــان بودنـد که در کشـــمکشهای مرزهای غربی چین
میجنگیدند .به همراه مأموران ســیاســی خارجه که خلیفههای اموی و عباســی آنها را
فرســتاده بودند ،مســلمانان نیز به امپراتوری تانگ آمدند .اصــلِ جمعیت مســلمان چین
بعضــی از تازهواردهای اولیه بودند ،که در شــهرهای چین ســاکن شــدند و با افرادی از
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نژادهای مختلف چینی ازدواج کردند و آنها مناطق اســﻼمی را در قســمتهای مختلف
کشـور ،بهویژه در شهرهای بندری و مراکز تجارتی درون مرزی ،ایجاد کردند که پیوسته
تحت محاصــره بود .به هر حال ،اســﻼم ،که دین و فرهنگ مهاجران اولیه بود ،آشــکارا
همچون هویتی بیگـانـه در چین بـاقی مـانـد ،و جـدا از خط فکری خـانـدان هـان ،بــا
تفاوتهای زبانی ،فرهنگی و عقیدتی تداوم یافت .تا زمانی که مســـلمانان درآمدی برای
امپراتوری میداشتند و از قوانین مدنی تخطی نمیکردند ،به دلیل لیاقت و شایستگیشان
اجازه داشتند امور داخلی جوامعشان را اداره کنند .آنها توانایی تعیین مقامات مذهبیشان
را داشـــتند ،همانطور که در انجمنِ کونزو ،یک شـــیخاﻻســـﻼم برای ریاســـت بر همه
الگوهـای مذهبی ،و حکم رهبر برای حکمرانی مطابق قانون شـــریعت درباره الگوهای
شــهری اشــتراکیداخلی وجود داشــت .این خودمختاری نهتنها به حوزه ارتوپراکســی
) (orthopraxyاســﻼمی در همه نســلهای چین کمک میکرد ،بلکه در اختﻼف بین جوامع
هوی و هان نیز نقش داشت.
آرمان شـایسـتهسـاﻻری کنفوسـیوس تضمین میکرد که بیگانگانی که میخواستند و
میتوانســـتند فرهنگ بیاموزند جایگاهی ،حتی در حد مقام گزیدگان ،در جامعه تانگ به
دســت آورند .در عین حال ،گرچه توانســتند بر مشــکﻼت فرهنگی غالب شــوند باز هم
بیشترِ مهاجران مسلمان د ر چین به کار تجارت گرفته شدند ،که این کار خودبهخود آنها
را زیر ســلطه ســلســلهمراتب اجتماعی کنفوســیوســی قرار داد که بازرگانان و تاجران را
خوار میشــمردند .این وضــعیت پُرمنفعت ،شــاید بیشــتر از بیگانهترســی چینی ،مانعِ
یکپارچگی و اتحاد بیشـتر مسلمانان در جامعه میشد .به این ترتیب ،حتی پس از سالها
سـکونت در چین که نخسـتین ساکنان مسلمان برای وضیعت وُشی فانک

)(Wushi Fank

)نسـل پنجم »بیگانگان آشنا«( شورش کردند ،این مسلمانان بومیشده در چین هنوز هم
بیگانه در نظر گرفته می شـدند .روند ورود مسـلمانان بیگانه در دوره سانگ ) (songادامه
مییافت و بهویژه اوضاع و احوال برای مسلمانان تازهواردی مهیا میشد که دنبال فرصت
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اقتصـادی ،یا پناهندگی به دلیل آشوب سیاسی در جهان اسﻼمی بودند .با این حال  ،حتی
با اینکه شـــورشهای جوامع وُشـــی فانک دودمان تانگ و خاندانِ مســـلمانان ،به نحو
موفقی ،طی دوره ســانگ پذیرفته شــد ،علیرغم حضــورشــان در مناطق مختلف چین،
اســﻼم هنوز مطابق با آداب و رســوم چین بود و بنابراین به صــورت اجباری با عنوانی
»متفاوت« بدنام و خوار باقی ماند.
فتوحات مغولی و برپایی دودمان یان ) ،(Yuanچین را با امپراتوری مغولی غرب پیوند
میداد .این امپراتوری چندملیتی و چندنژادی ،همه آســـیای مرکزی و بخشهای شـــرق
میانه ،و لذا مسـلمانان بسـیاری را در بر می گرفت .ســیاست مغولی ،سربازان و مأموران
دولتی را از قلمروهـای دور فراخواند تا بر همه مردمان محلی مفتوح ،یعنی مســـلمانان
اویغر و دیگر مسـلمانان ترک ،ریاسـت کنند و این سـربازان به عنوان مجریانِ شهری و
نظامی در چین خدمت میکردند .سـیاسـت مغولی ،مسلمانان را در طبقه اجتماعی باﻻترِ
پس از طبقاتِ روحانی ،بر مبنای ردههای قومینژادی قرار داد .این اوضاع و احوال برای
مسـلمانان برجسته متشخص مجوزی بود تا تحت حاکمیت مغول به مناصبی با قدرت و
ثروت چشــمگیر دســت یابند .جوّ ســیاســی نیز شــمار بســیاری از مســلمانان را از
سـرزمینهای غربی مغولی به چین کشاند ،جایی که آنها به دنبال فرصت اقتصادی بودند
و بیشـتر در میان مسلمانانی مقیم شدند که قبﻼً در آنجا بودند ،یا در آبادی سرزمینهای
مرزی ،همانند ایالت جنوب غربی یان ،پیشروی کردند .برای بیشتر بخشها سیاستهای
مغولیِ اغماض و تسـاهل مذهبی سـبب شد مسلمانان در چین در اداره جوامع خودشان
خودمختار باشــند .به این ترتیب ،در حالی که مســلمانان ایالت یان در چین ،هم از نظر
جمعیت و هم از نظر بهروزی رشــد کردند ،این جمعیت همچنان با عملکردی جداگانه
از جامعه هان در جریان بود و نشان )بدنامی( نامناسبِ خود را از دست نداد.
وقتی مؤســـس دودمــان مینــگ ،مغوﻻن را ســـرنگون کرد و آیین بومی را بــه چین
برگرداند این حرکت هیچ واکنش ســیاســی منفیای را علیه مســلمانان در پی نداشــت،
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مسـلمانانی که بیشترشان از رژیم یان حمایت کرده بودند .امپراتوران اولیه مینگ در قبال
مغوﻻنی که در چین زندگی کردند ،بســیار محتاط بودند ،اما اعضــای گروههای دیگر نیز
غیر از دودمان هان که در حکومت دودمانیان خدمت کردند ،همین روش را ادامه دادند.
مأموران نظامی ،معماران ،منجّمان و مهندسان مسلمان در میان دیگران ،نقش مهمی را در
کمـک بـه برپـایی امپراتوری مینـگ ایفـا کردند .در عین حال ،در نتیجه همکاری آنها با
مغوﻻن ،در میان بخشِ اعظم خاندان هان خشم عمومی در قبال مسلمانان افزایش یافت؛
این مســلمانان از زمان دودمان تانگ رســمیت یافتند و صــرفاً با ســختی زندگی کردند.
ترس از نـاهمـاهنگی اجتماعی در قلمرو آنها و هر گونه تأثیر منفی خارجی در چین در
پی تبعید مغوﻻن ،سـبب شـد فرماندهان مینگ در سـرتاسـر این دوره ،سیاست خارجی
کنارهگیری و محافظهکاری در پیش بگیرند .این سـیاست بومی بر آن بود تا جامعه مینگ
را هماهنگ کند ،از ان تقال سریع فرهنگ جوامع ناهمگون حمایت کند که مسلمانان چین
را نیز در بر میگرفت .در ادامه ،این ســیاســتها و مردمِ دودمان بعدی ،یعنی چینگ ،را
دقیقتر بررسی میکنیم.
مسلمانان خاندان هوي
بر اســـاس این تاریخچه ،هوی که از لحاظ قومی و زبانی چینیاند جمعیت مســـلمانی
هستند که در مناطق شهری و روستایی کل کشور پراکنده شدند .دودمان هوی گوناگونی
بســـیـاری را از لحـاظ عمل ،و یکپارچگی مذهبی در قبال جریان فرهنگی دودمان هان
نشـان می داد .تا کنون آنها مشـترکاً در آنِ واحد هم چینی بودند و هم مسلمان .پیشرفت
تـاریخی جوامع مختلفی کـه بعـدهـا تحت تابعیت هوی قرار گرفتند ،در عصـــر جدید
تاریخچه پذیرش دین و فرهنگ اسـﻼمی است ،فرآیندی که به موجبش ،اسﻼم در چین
به اسـﻼم چینی دورگه تبدیل شده است .مفهوم »اسﻼم در چین« به علت فرهنگپذیری
و دینداری خاندان هوی ،به صـورت یکپارچه در نظر گرفته نشد .در واقع ،آنچه خاندان
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هوی را از دیگر مســـلمانان چین متمایز میکند این اســـت که آنها کمابیش آمیزهای از
میراث اسﻼمی بیگانه ،و چینی هستند.
مسلمانان اُویغر
پیشـینه مسـلمانان اویغر در چین با پیشـینه مسـلمانانِ هوی بسـیار متفاوت است .با این
حال ،تفاوت فرهنگی اویغرها به علت قرنها تأثیر از تمدن چینی ،از لحاظ درونی متمایز
بـاقی مـانـد .علیرغم جریـان ورودِ بیوقفـه مســـتعمرهنشـــینان چینیِ خاندان هان که
برنامههای آتش افروز ِحکومت ،آنها را به طمع انداخت ،اویغرها تا کنون پرجمعیتترین
مسـلمانان غیرچینی در چیناند و در حال حاضر به صورت حکومتی ائتﻼفی )تقریباً ۴۵
درصـد( در میان جمعیت شینجیانگ اقامت دارند .شورشهای جدید در اورومچی بین
اویغرهای بومی ) ۱۳درصد جمعیت شهری( و مستعمرهنشینان خاندان هان ) ۷۶درصد(
در مســـئله تنوع مذهبی ،فرهنگی و قومیِ آن منطقه ریشـــه داشـــت .منطقه بیجینگ با
مشکلی دوجانبه مواجه بو د :فشارآوردن به اویغرها تا در فرهنگ هان ،چین نوبنیاد ،وفق
یـابند و ایجاد جمعیت فراوان خاندان هان از راه مهاجرت به شـــینجیانگ .به هر حال،
وقتی توازن جمعیـت ،بســـیار به نفعِ مســـتعمرهنشـــینان چینی دودمان هان تغییر کند،
درگیریهایی از این دســت در اورومچی بدیهی خواهد بود .گرچه شــماری از اویغرها
عقیده سـرنوشت ملی )مشترک( را پذیرفتند ،بیشترشان سرسختانه به شاخصههای قومی
و فرهنگیشان وفادار بودند.
مقاومت اویغرها در برابر جذبشــدن در جامعه و فرهنگ چین باید در ســیاق تاریخ
شـــکوهمند و طوﻻنی اویغرها فهمیده شـــود که پیش از زمانی اســت که دودمان چینگ،
شــینجیانگ )مرز جدید( را ضــمیمه کرده بود .آنها از نســل و تبار روحانیان قبیلهای از
اطراف مرز مغولستانِ امروزی و سیبری بودند .اویغرهای اولیه از تیرههای تورکیشآلتاییک،
تحــت نظر ایکســـنگنو

)(Xiongnu

)هــان( در حــدود قرن چهــارم میﻼدی بودنــد .پس از
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فروپاشـی اتحادیه ایکسنگنو ،دیگر گروهها زندگی چادرنشینی )ردای رهبری عشایری( را
ادامـه دادند تا اینکه تیرههای رقیب ،آنها را ســـرنگون کردند .گوکترکها ) (Gökturksپیمان
جدیدی را تشـکیل دادند ) (٧٤٧-٥٥٢که بر اسـاسـش ،اویغرها شهروندانی متفاوت در نظر
گرفته میشـدند .اویغرها با دودمان سوئی

)(sui

در چین متحد شدند و حدود  ۱۵۰سال در

برابر گوکترکها جنگیدند .در ســال  ،۷۲۴رئیس قبیله اویغر ) (Khutluk Bilge Kolبعد از غلبه
بر گوکترکهــا خﻸ قــدرت آســـیــای میــانــه را برطرف کرد ،خودش را رهبر قبیلـههــای
چادرنشـــین معرفی کرد و خاگانات ) (Khaganateاُویغر ایجاد کرد که ســـرانجام ترک های
دیگر ،یعنی قرقیزها ) ،(Khirghizدر سال  ۸۴۸آن را سرنگون کردند.
نزدیک یک قرن ،خاگانات اویغر بر بیشتر مغولستان و آسیای مرکزی و جاده ابریشم
شرقی رهبری می کرد .در چین خاندان تانگ ،جانشینِ دودمان سوئی شد ،اما به هر حال
تا اواسـط قرن هشـتم به علت بعضـی بحرانها ،مثل شورش داخلی ،ضعیف شد .ایالت
قدرتمند و توانمند اویغر به کمک خاندان تانگ آمد که نیروهای طغیانکننده اِن لوشـــان
) (An Lushanرا شکست داد و پایتخت تانگ را آزاد کرد .در سال  ،۷۵۷کار متفاوتی انجام
شــد ،یعنی امپراتور چین به خاقان اویغر ،تنگری بغ ) ،(Tengri Boguباج میداد .در ســال
 ، ۷۷۹در دوره اسـتقرار مجدد تانگ ،حکومتِ اویغر کمک بیشتری به این معاهده کرد و
در صـدد حمله به چین بود .خاقان قصـد داشت به چین حمله کند ،اما عمویش ،تن بغ
ترکان ) ،(Tun Bagha Tarkhanاو را سـرنگون کرد ،زیرا میخواست دودمان تانگ را سپری
در برابر دشمنان همیشگی ،و منبعی از باج )مثل داد و ستد( نگه دارد که بهتر به اویغرها
خـدمـت کنـد .به هر حال ،خاقان جدید ،تن بغ ترکان ،قوانینی را اجرا کرد تا از اتحادیه
اویغر حمایت کند و از تاخت و تاز چین ابا کرد ،که اگر موفق میشد ،اویغرها بهسرعت
در فرهنگ چینی جذب می شـدند .اویغرها در دوره حکومتشان تمدنی پیشرفته ساختند
و بــهویژه در هنر و علوم از فرهنــگ هـای دیگر اقتبــاس کردنــد ،امـا همواره از هویــت
متفاوت و استقﻼلشان دفاع میکردند.
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خـاگـانات جهانی اویغر از عوامل مختلفی تأثیر میگرفت .این موضـــوع را حاکم و
رعایا در انعطافپذیری مذهبی نشــان دادند .از لحاظ ســنتی ،اویغرها مثل بیشــتر قبایل
ترکی دیگر ،طرفدار شمنباوری ) (tengriistبودند که به نام خدای آسمان آلتاییک ،تنگری
)(Tengri

نـامیده میشـــد .اویغرها از ایران ،یعنی از ســـُغدیها ،تأثیرات مذهبی گرفتند.

تنگری بوگو ) (Tengri Bögüبه کیش مانویت درآمد و آن را دین رســمی کشــور قرار داد،
در حالی که در میان جمعیت اویغر پیروان بودا و مسـیحیت نسطوری نیز وجود داشتند.
وقتی قرقیزها ،خاگانات را شــکســت دادند ،جمعیت اویغر پراکنده شــدند؛ اکثرِ آنها در
مناطق مختلف جمهوری خلق چین سـاکن شـدند ،همچنین بقیه شان در سرتاسر آسیای
مرکزی و میانه پخش شــدند .گروهی از اویغرها که در ایالت گنســوی امروزی ســاکن
شدند و پادشاهی گوئژو ) (guizhouرا ایجاد کردند ) (١٠٣٦-٨٧٠در غرب چین آیین مانوی
را رها کرده و سـرانجام آیین بودای تبتی را پذیرفتند .امروزه ،نسلهای آنها از اویغرهای
شین جیانگ متمایز شده و یغر نام گرفته است؛ دولت جمهوری خلق چین آنها را اقلیتی
مجزا محسوب کرده است.
بیشـتر اویغرها که بهسـرعت به چین گریختند ،در قسمتهایی از شینجیانگ امروزی
سـاکن شدند و همانند سایر ترکان آسیای مرکزی در نهایت به کیش اسﻼم درآمدند ،گرچه
مـابقی اویغرها دین جدید را بهیکباره نپذیرفتند .پراکندگی اویغر هیچگونه الحاق دوباره را
به شکل بیشتری ایجاد نکرد ،گرچه معدودی از این جمعیت در آبادیهای مختلفِ سراسر
بیـابان بزرگ تکلهمکان )) (Taklamakanهامی ،کاشـــغر ،کوتان ،کوگا ،مارین ،نیا ،تورفان ،و
یارکند( پراکنده شدند .در آنجا کشاورزی را وسیله معاش قرار دادند و برای مسافران جاده
ابریشــم تدارک میدیدند .تا کنون هر یک از این شــهرها تحت فرماندهی جداگانهای بوده
اســـت .مثﻼً ،ایـالـت قره خواجه ) (Karakhojaتحت فرمانروایی تورفان و اورومچی بود که
مرکز فرهنگی اویغر باقی ماند و تا زمان تاخت و تاز مغول در ســال  ۱۲۰۹به عنوان جامعه
مانویبودایی مســتقل باقی ماند .نظام قرهخواجه در نهایت در ســال  ۱۳۳۵ســرنگون شــد.
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دیگر جوامع اویغر که در وادی رودخانه چو مقیم شـــدند ،در ســـال  ۹۳۴به دین اســـﻼم
درآمدند .پس از آن ،آنها ایالت کرخان ) (Karakhanرا بر اساس مقررات اسﻼمی دایر کردند.
ایالت کرخان با ایالتهای اسﻼمی دیگر ،همچون امپراتوری سامانی سمرقند ،همپیمان شد
و وقتی مغول اینچنین به این ایالت حمله کرد ،این تاخت و تاز از ســـال  ۹۴۰تا  ۱۲۱۲به
طول انجامید .کرخانها پایتختشـان را در کاشغر در کنار سمرقند و بخارا قرار دادند که به
مرکز مهم علمی و فرهنگی اسﻼمیِ ترکی تبدیل شد .بدینسان بود که اسﻼم ابتدا به داخل
جامعه اویغر نفوذ کرد .با اینکه اویغرها هرگز نتوانسـتند اتحاد زمان گذشـته امپراتوریشان
را بازیابند ،فرمانروایی مغول آنها را در قرنهای سیزدهم و چهاردهم دوباره متحد کرد .این
اتحاد کمک کرد گسترش اسﻼم در میان اویغرهای تمام آبادیها )از این واحه به آن واحه(
آسـان شود .تا قرن پانزدهم ،نفوذ بسیار اویغرهای یارکند به مسلمانشدن ساکنان تورفان و
اورومچی در میان اویغرهای دیگر منجر شد.
پس از انحطـاط امپراتور مغول ،یعنی قنگیزیـد ) ،(Ghengizidاویغرهــا و افراد دیگرِ آن
ناحیه بار دیگر تحت فرمانروایی مغولهای مشـــرق زمین درآمدند .در این زمان ،معاهده
مغوﻻن اویراتِ ) (Oiratچادرنشــینِ زونگاریا ) (Dzungariaدر قرن هفدهم ،امپراتوری مردم
زونگار ) (Dzungarsرا ایجاد کرد که بیشترِ شینجیانگ شمالی را در بر میگرفت .پیدایش
زونگارها پیش از دورههای دهسـاله قیامِ قبایل مانچو به شرق مغولستان بوده است که بر
چین غالب شـــدند و دودمان چینگ را در ســـال  ۱۶۴۴ایجاد کردند .فرماندهان چینگ
حدوداً چند دهه امپراتوریشان را به سمت مغرب بسط دادند که به درگیریای طوﻻنی با
زونگارها منجر شــد ،ســرانجام آنها را شــکســت دادند و تا میانه قرن هجدهم آنها را از
شــینجیانگ کامﻼً ریشــهکن کردند و دری به ســوی کوچ و اســکان خاندان هان در آن
ناحیه باز شد که تا کنون ادامه دارد.
پراکندگی اویغرها در سـرتاسر شینجیانگ امروزی و تغییر کیشِ حیرتآور آنها ،در
میان جمعیت شـان گوناگونی بسـیار پدید آورد .شاید تعمیم بدهیم و فرض کنیم جوامع
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اویغر که اسـﻼمی شـدند در یک کﻼم به سـنتهای اسﻼمی و هویتهای مسلمان کمتر
پای بند بودند .بنابراین ،بعضــی اویغرهای تورفان تا اورومچی تا هامی ،امروزه نس ـبت به
همکیشـانشـان در شرق ،سکوﻻرتر و بیدینترند .در حالی که اویغرهای غربِ کاشغر و
توابعش به تأثیرات مذهبی و فرهنگی مغرب زمین متمایل بودند )به ســـمرقند ،بخارا ،و
حتی اســتانبول( ،اویغرهای شــرقی به دلیل ارتباط با فرهنگ چینی تأثیر بســیار پذیرفتند
)بهویژه فرهنگ مادی( .اما نمیشــود گفت در میانشــان مســلمان عابد و دیندار وجود
ندارد ،یا اصــالت فرهنگی ترکیشــان ضــعیف اســت .برعکس ،مســاجدِ اورومچی برای
عبادات دســتهجمعی روز جمعه اغلب پُر از جمعیت میشــد ،اســﻼم به قدری با ملیت
اویغر یکی شـد که بهوضوح در غربِ شینجیانگ نشان دا ده شده و در حقیقت پاسخی
است به برتری و استیﻼی فزاینده فرهنگ چین.
تاخت و تازهای دودمان چینگ و سـپس ضمیمهشدن شین جیانگ ،اقلیت وسیعی از
جمعیـت اویغر را بـه همراه آورد که در میان واحههای مختلف متفرق شـــدند و تحت
فرماندهی امپراتوری چین بودند .دیگر مســـلمانان ترکزبان نیز جذب امپراتوری چینگ
شـدند و با ورود خاندان هان و مستعمرهنشینان مسلمان هوی که به دنبال فرصت بودند،
این جمعیت بیشـتر شـد .بنابراین ،انضمام چینگ به شینجیانگ اوضاع و احوال را برای
کشـمکشهای قومیمذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در میان جوامع مختلف و این
نظام و نهادهایش مهیا کرد.
دودمان چینگ ابتدا برای کنترل بر شـینجیانگ قانونهای محلی دوستانهای را به کار
گرفت؛ امپراتور کانگسی )حك (١٧٢٢ -١٦٦٢ .در اوایل قرن هجدهم یک فرمانده اویغر را
در واحههای غربیتر شـهر هامی شـینجیانگ به ریاست گماشت .پس از اینکه چینگ،
زونگارها را شـکست داد ،امپراتور کیانلنگ الگوی نادرست پدربزرگش را دنبال کرد که
نتایج فجیعی داشــت :کل شــینجیانگ را در چهار قلمرو حکومت کوچک )خان( تحت
فرماندهی چینگ تقســیم کرد که به آشــوب و طغیان ســراســر آن مرز و بوم انجامید .در
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نتیجه ،حکومت چینگ سـربازانی را برای کنترل شینجیانگ اعزام کرد که تصرف نظامی
دائمی را در پی داشـــت .توقیف نیروها ســـبب شـــد حکومت در مواجهه با موجی از
شـورشهای سـرتاسـر کشـور آمادگی ﻻزم را نداشته باشد و بعضی از این شورشها را
مســلمانان رهبری کردند که در ســرتاســر قرنهای هجدهم و نوزدهم ،این خاندان را به
ستوه آوردند.
اسﻼم و این حکومت
شورشهای اسﻼمی مختلف اغلب اینطور نشان می دهد که مسلمانان لشکری متحد در
برابر حکومـت مرکزی بوده انـد ،اما قضـــیه چیزی دیگری اســـت .در حقیقت ،آنها در
مشـکﻼتی که در سطح محلی برای دودمان چینگ به وجود آوردند ،همان موضوع تنوع
اسﻼمی در چین را منعکس کردند .بعد از شورشهای اُویغر به دنبال الحاق شینجیانگ،
مسلمانان هوی در ایالت گنسو در دهه  ۱۷۸۰شورش کردند .اما در حقیقت ستیزهای در
خود جـامعـه محلی هوی ،جنبشـــی متحـد در برابر حکومت چینگ ،باعث برپایی این
شــورش شــد .مســلمانان هوی مدتها برای داد و ســتد ،از غرب چین به ســمت غربِ
سـرزمینهای مرکزی اسﻼمی سفر میکردند تا سفر واجب مکه یا حج را به جا آورند و
آموزههای اسـﻼمیای را دریابند که در سـرزمین بومی خودشان نتوانستند بیابند .در نیمه
اول قرن هجدهم ،بعضـی آموزگاران مذهبی از گنسو به عربستان رهسپار شدند و بیشتر
جهان اسـﻼم را سـفر کردند .در سـفرهایشان میان مسائل دیگر ،آموزههای »صوفیزم« یا
تصوف اسﻼمی را تبلیغ میکردند.
مشـخصاً چندین رهبر مذهبی برجسته دودمان هوی ،تازه به دسته صوفی »نقشبندیه«
پیوسـته بودند و این فرقه نقشبندیه در آن زمان در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی رواج
داشــت .رویداد مهمِ تنوع )اســﻼمی( کل جهان اســﻼم را فرا گرفته بود .گروه نقشــبندیه
یکی از انجمنهای مختلف صوفی بود که در سرزمینهای اسﻼمی بسط یافت و خود را
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به دو دسته کوچکِ رقیب تقسیم کرد :خَفیه ) (Khafiyyaو جَهریه ) . (Jahriyyaاین دو گروه
با توجه به روشه ای مختلفشـــان در اجرای یکی از اعمال مهم تصـــوف ،یعنی ذکر یا
نیایش مذهبی نامهای قرآنی خدا ،تقسـیم میشـدند :در بعضـی صِنفهای صوفی ،عمل
»ذکر« شــکل ســرودی آهنگین به خود میگرفت و با آموزههای تنفس و دمزنی همراه
میشـد که اغلب به اعمال خلسـهای اتحاد با خدا میانجامید و میشــد آن را با احساس
مســتی )خلســه( قیاس کرد .دیگر صــوفیان بیشــتر طرفدار عمل ص ـُبر ) (soberبودند؛ در
حقیقت ،عمل آنها در باب مراقبه و ذکر ،بر تجربه مذهبی درونی تأکید میکند و بنابراین
ذکر را در ســـکوت اجرا میکنند؛ شـــاگردی پارســـا نامهای اﻻهی را در ذهنش تکرار
میکند .از لحاظ سنتی ،نقشبندیه از گروههای میانهروی صوفی تلقی میشد .به هر حال،
همچنان که این گروه گســترش یافت و پیشــرفت کرد ،گروهی در انجمن اخوت پدید
آمد به نام »جَهریه« که ذکر ملفوظ را ترجیح میدادند .از اینرو ،برای تشـــخیص آنها از
یکدیگر ،کسانی که ذکرِ اصیل ناملفوظ را اجرا میکردند» ،خَفیه« نامیده شدند.
مربیـان مختلفِ هوی در چین این گروههای کوچک نقشـــبندیه را همراه با اعمال و
رســوم مختلفشــان مطرح کردند .ما ﻻیچی ) (Ma Laichiآموزهها و اعمال خفیه را به چین
آورد .او در گنسو و در نزدیکی ایالتهای کینگای و شانکسی ،در میان خاندان هوی در
آن محل پیروانی جذب کرد و اعمال خفیه را هماهنگ با سنتهای سُنّی مرسوم برپا کرد
که این ســنتها پیش از این نزدیک به هزار ســال در چین وجود داشــت .به این ترتیب،
خَفیـه )انجمن اخوت( برپـا شـــد .از طرف دیگر ،آموزگـاری معنوی و واﻻمقـام بـهنام
مامینگســـین ) (Ma Mingxinانجمن اخوت جهریه را در چین برپا کرد )(١٧٨١-١٧١٩؛ این
آموزگار تحت نظر ارباب صــوفی در یمن دانش آموخته بود و پیش از اینکه ذکر ملفوظ
را به آنجا بیاورد به سـرزمین بومیاش برگشـت .دسـته مامینگسین در گنسو آغاز به کار
کرد و به هر حال پیروانی به دســـت آورد که ســـرانجام به جوامع هوی از جنوب غربی
ایالت یونان تا منچوری در شمال شرقی چین نفوذ کرد.
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به همان اندازه که جهریه محبوب شد ،اشخاص سنتی هوی ،خواه غیرصوفی و خواه
خفیـه ،به اعمال غیرارتدوکســـی اعتراض کردند که برهم زننده نظم اجتماعی بود .خفیه
آموزه خود را »تعالیم کهن« ) (laojiaoنامید که بر این اساس حال و هوای سنت ارتدوکس
را می داد ،گرچـه این تعـالیم فقط ســـال هـای انـدکی قبـل از »تعـالیم جدید«

)(xinjiao

مامینگسین در چین به وجود آمد؛ این تعالیم جدید را ارتدادی نو تلقی کردند .با گواهی
بـه مفهوم ارتـداد ،منتقدان تعالیم جدید ت وجه متصـــدیان چینگ را جلب کردند ،و این
متصــدیان مثل هر حکومت امپراتوری همواره در برابر حرکتهای بالقوه مذهبیِ فتنهجو
هوشـیار بودند .چون بین دو فرقه کوچک نقشبندیه در مرکز و غرب چین رقابتی بسیار
خصــمانه ادامه یافت ،مقامات محلی دودمان هان در این ســتیزه وارد شــدند .حکومت
چینگ با مســلمانان غیرصــوفی هوی به اندازه کارگزاران خفیه مدارا کردند ،اما بازرســی
دائمی آنهـا از گروه جهریـه ،ســـرانجام پیروان این گروه )جهریه( را واداشـــت تا علیه
مسـلمانان هوی خفیه و صاحب منصبان چینگ قیام کنند ،و جهریه را به فساد و گرایش
علیه اسـﻼم متهم کردند و این قیام به شـورش دو شـخص یاغی در سال  ۱۷۸۱و ۱۷۸۳
انجامید .نیروهای چینگ بهسـرعت این شـورشها را از بین بردند ،اما این شــورشها به
طرق مختلف نشـان دهنده ضـعف اسـاسی آن رژیم در مقابله با این تنوع پیچیده بود .با
توجه به این مســئله ،نهتنها شــورشهای اســﻼمی دهه  ۱۷۸۰بر درگیری محلی بین دو
گروه مســـلمـان هوی مبتنی بود ،بلکـه غیرنظـامیها و مقامات هان که تحت فرماندهی
دودمان منچوئی بودند نیز درگیر شــدند .تنوع اســﻼمی از جهتی که درگیریهای قومی
فعلی را در جمهوری خلق چین منعکس میکرد ،مایه دردسرِ حکومت مرکزی بود.
محققان با توجه به اینکه شورشها جای خود را به دورههای همزیستی مسالمتآمیز
داد ،در باب فعل و انفعاﻻت جامعه و فرهنگ چینی از نظر انتقام یا همگونسازی ،نتیجه
کلی گرفتند .شـرح »ستیزه یا توافقِ« رویاروییهای مسلمانان چین با تمدن چینی غالب،
کلیتبخشـیای اسـت که میکوشد اوضاع و احوال و وقایع تاریخی پویا و پیچیده را به
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تصـمیمهای دوقطبی سـادهای تقلیل دهد .این شـرح کاسـتیهایی دارد ،نه به دلیل اینکه
کامﻼً نادرسـت اسـت ،بلکه چون ناتمام میماند .نمیتوان آن را تجسم کرد ،چه رسد به
اینکه آن را شرح داد؛ محرکهای فردی و اجتماعی وجود داشت که باعث شد مسلمانان
در چین به اوضــاع و احوال فرهنگی و اجتماعی که در آن زندگی میکردند ،واکنشهای
گوناگون نشــان دهند .پیش از این بیان شــد که جمعیت متنوع مســلمانان چین از لحاظ
داخلی چگونه اســت .ضــعف و کوتاهی حکومت چینی در به رســمیت شــناختن تنوع
مســلمانان باعث تشــدید این موضــوع میشــد و در عین حال ،بدتر از این ،حکومت را
برای تحمیل یکسـانی و همگنی بر این جمعیت متنوع از راهِ سـیاسـتهای نادرســت به
تﻼش وامی داشـــت .مســـلمـانان متنوعِ چین راهحل های گوناگونی برای یافتن جایگاه
مناســـب در جامعه چین مطرح می کردند و حکومتهای مختلف چین نیز رویکردهای
گوناگونی برای این مسئله اتخاذ کردند.
مســـلمـانان در قرن های اولیه مهاجرت به چین با نگاهی گذرا به دوره تانگ تا حدی
خودمختار شــده بودند ،به شــرطی که از قانون آن ســرزمین فرمانبرداری ،و برای رونق
امپراتوری همکاری میکردند و اسـاساً ،جدا از جمعیت چینی هان زندگی میکردند .رفتار
مســلمانان در این موضــوع ،چندان با رفتار دیگر جوامع قومیمذهبی بیگانه در چین ،یعنی
یهودیان ،زردشـتیان ،مسـیحیان و نسـطوریان ،متفاوت نبود .به هر حال ،ســیاستِ آزادی و
مداخلهنکردن حکومت در امور مهاجران بیگانه نتوانســت این جوامع مهاجر را از خشــم و
دشـمنی مردم عامه چین مصون نگه دارد ،همچنان که در گزارشها دیدیم در دوره تانگ،
دهها هزار شهروند خارجی شهر بندری گوانگژو ) (Guangzhouقتل عام شدند.
حتی در نخســتین قرنهای ســکونت مســلمانان در چین آنها در حقیقت بیگانه تلقی
میشـدند که تبعیضـات و تعصـبات متداولِ بیگانههراسانه را دامن زد .همانطور که بیان
شد ،در واقع ،بیشتر مسلمانان همراه با پیروزی مغول وارد چین شدند که این موقعیت را
وخیمتر جلوه می داد .بنـابراین ،همراه بـا اعـاده نهادهای بومی چین ،فرماندهان دودمان
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مینگ مجبور بودند با اســتفاده از آن امکانات بالقوه در برابر نزاعهای قومی بجنگند و از
اینرو سیاستهایی را تصویب کردند تا سرعت تمدن و فرهنگ اقلیتهای بیگانه بیشتر
شود که شامل قوانینی برای کمک به تسریع فرآیند طبیعی فرهنگآموزی جوامع قومی و
فرهنگی بود .اجبار روزانه درباره فرآیندهای آموختن فرهنگ قطعاً در شــکلگیری تاریخ
جامعه اســـﻼمی در چین ،حتی قبل از دوره مینگ ،مؤثر بود ،اما قبﻼً هرگز چنین نظامی
نبود که با اتخاذ چنین مراحل مشـخصـی بر همگونسازی مسلمانان به جامعه و فرهنگ
چین نظارت کند .در حالی که اجداد مســـلمانان هوی ،که فعﻼً در مرکز و شـــرق چین
زندگی میکنند ،زبان و ف رهنگ مادی چینی را بسـیار قبول داشــتند ،ســیاستهای مینگ
قطعاً بومی شدن و اعطای تابعیت را سرعت بخشید .حکومت مینگ حتی قانونی را برای
ازدواج بیگانگان با خاندان هان تصـــویب کرد .با این حال ،در اقدامی که بحث »تفاوت«
را برجســـته کرد ،افراد مســـلمان از این قانون معاف بودند ،زیرا حکومت تأیید کرد که
ممکن اسـت مسـلمانان روی خوش به آن نشـان ندهند و بهسختی همسران چینی آینده
خود را بیابند؛ از اینرو آنها اجازه داشتند در جامعه خودشان ازدواج کنند.
از نظر امپراتوری مینگ ،این سیاست نژادی و بومی بیشتر بر سیاست خارجی مرتبط
با آن مبتنی بود .بعد از یک قرن حکومت بیگانه ،حکومت مینگ قصــد داشــت هویت و
ثروت موروثی چین را حفظ کنــد و این عمــل را مــاننــد نظــام حمــایتی و انزواگرایی
دسـتکم به روشهایی انجام دهد که تحت سلطنت امپراتوریهای مختلفِ مینگ است.
نمی توان گفت دودمان سـیصدساله مینگ در دیدگاهش کامﻼً ثابتقدم بود .مؤسس این
دودمان ،مینگ تایزو ) (Ming Taizuتا حدی در ســیاســتهایش درباره مســلمانان بیثبات
بود؛ با اینکه اهل مُدارا و تســـاهل و حتی گاه دلواپس بود ،امپراتور ارتباطاتش را نیز به
خارج از کشور منحصر کرد .در مقابل ،پسر او ،امپراتور یانگل ) ،(Yongleدیدگاهی بسیار
ظاهری داشت و در واقع بیشتر سیاستهای پدرش را درباره مسلمانان نقض کرد .به هر
حال ،در اکثر این دوره سیاستی خارجی با نگاهی بیش از حد درونی ،به طور فزایندهای
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از ارتبـاط مردم چین با جهان خارجی کاســـت که آســـیای مرکزی اســـﻼمی را در بر
میگرفت .یکی از پیامدهای این ســیاســت این بود که ارتباط مســلمانان چینیزبان را با
ســرزمینهای مرکزی اســﻼمی قطع کرد و آنها را برای گفتوگو به روش خودشــان در
میان بیشتر غیرمسلمانان با حمایت یا تأثیر اندک از بیرون کشور چین رها کرد.
تا قرن شـانزدهم ،بعضـی افراد در میان جوامع مسـلمان نسـبتاً چینیشده در شرق و
مرکز چین برای دادن آزمون رسـمی ،آموزش و تحصـیﻼت کنفوسـیوسی باستانی را پی
گرفتند که ﻻزمه پیشـرفت اجتماعی بود .زبان چینی با زبان مادری مسلمانان ادغام شد و
بخش کثیری از این جمعیت نیز در میان مردم چین باســـتان ادیب و باســـواد بودند .در
مقایسـه ،بهتدر یج کاربرد عربی و فارسـی میان مسلمانان کاهش یافت ،به استثنای عربیِ
مربوط به »علم العبادات« که در مناسـک مذهبی روزانه استفاده میشد .برای این اهداف،
آموزش اولیه به زبانهای اســـﻼمی برای انجامدادن مناســـک اصـــلی ،اغلب در مدارس
خصوصی در مساجد محل به بچههای مسلمان داده میشد .به هر حال ،بعضی مسلمانان
در شــرق و مرکز چین نگرانِ تضــعیف و زوال احتمالی ،یا حتی نابودی دانش و هویت
اسﻼمی همراه با این همگونسازی بودند.
فردی مثلِ هودنگژو ) ،(Hu Dengzhouدر جوانیاش از برنامه آموزشــی کنفوســیوســی
فارغالتحصیل شد ،اما به هر حال نسبت به آن مقدار آموزشی که از مؤسسه آموزش عالی
مسـجد در دسـترسش بود ،اشتیاق به فهم عمیق ترِ اسﻼم نیز داشت و همچون نوآموزی
در شـــانکســـی ) (Shaanxiشـــرکت میکرد .وقتی دریافت که این نوع یادگیری در چین
ناممکن است ،کاری انجام داد که در زمان او کمتر کسی جرئتش را داشت .او سالها در
جسـت وجوی آموزش متون اسـﻼمی به سراسر آسیای مرکزی رفت ،و سرانجام به مکه
ســفر کرد و توانســت متون اســﻼمی و آموزشــی را با خود به چین برگرداند .به محض
بازگشــت به چین ،اصــﻼحات آموزش مســجدمحورِ موجود را بر عهده گرفت و نظام
جدیدِ جینگتانگجیائو )) (Jingtang Jiaoyuسالنِ آموزش کتاب آسمانی( را بر پا کرد.
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ابداعات و تغییرات هودنگژو شــامل گســـترش برنامه آموزشـــی با دربرگیری متون
بهتازگی اضافهشده فارسی و عربی بود و نسبت به آنچه در مدارس اسﻼمی چین مرسوم
بود ،مســتلزمِ دســتور زبانی کارآمدتر بود .او همچنان به معلمان آموزش داد که میتوانند
پس از این به جوامعِ محلهای مختلف بروند تا دیگران را در برنامه تحصـــیلی و روش
جـدیـد آموزش یـاری کنند .در چنین اقدامی ،هودنگژو شـــالوده های شـــبکه ارتباطی
دانشـمندانه را مطرح کرد که در آخر دوره مینگ تا اوایل دوره کینگ شــکوفا شد .شاید
بدعت یا تغییر بز رگی که هودنگژو مرســـوم کرد ،اســـتفاده از متون چینی در این برنامه
آموزشــی بود .در نخســتین روزهای نظام آموزشــی ،متون اســﻼمی کمیاب بود ،بنابراین
هودنگژو و پیروانش آنچه را به زبان چینی کﻼســیک داشــتند ،ترجمه کردند .ســرانجام،
این عمـل بـه ســـاخـت کـانون بزرگ ادبی اســـﻼمی چینی و ترکیـب تدریجی عقاید
کنفوسیوسی و اسﻼمی انجامید که تجلی کاملش در آثاری به دست آمد که ،به طور کلی،
تحت عنوان »هان کیتاب« )کتابهای اســﻼمی به زبان چینی( مﻼحظه میشــد ،تعبیری
متشـکل از کلمه »هان« به معنای »چینی« و کلمه عربی »کیتاب« )که همچنین در فارسی
و ترکی نیز اسـتفاده میشـود( به معنای »کتاب« .وقتی نظام آموزشـی ،برنامه آموزشی و
شــبکه ارتباطی علمی در نهایتِ کمال پیشــرفت کرد ،مشــغول به کار شــدن بیش از حد
معلمان و شـــاگردان نیز ،که زیرمجموعه دانشـــمندان چینی بودند ،ســـرانجام به کاتبان
»کتاب چینی« هان کمک کرد که نوشــتن این کتاب را با ترجمههای دقیق متون اســﻼمی
در چین آغاز کنند .نهایتاً ،دامنه و گسـتره »کتاب چینی« مشخص شد و تفاسیر و مقاﻻت
جامع و آثار اصلی محققان برجسته مسلمان چینی ،همچون وانگ دیایو ) ،(Wang Daiyuما
زهو ) (Ma Zhuو لیوزه ) (Liu Zhiرا در بر میگرفت.
محققـانِ کتـاب هان از ترجمه کتابهای فارســـی و عربی شـــروع کردند و مجموعه
چشـمگیری از آثار اصـلی را درباره موضـوعاتی از قبیل تاریخ و شعائر اسﻼمی و اﻻهیات
پدید آوردند تا نیازهای مســـلمانان چینی تکزبانه را برطرف کنند .این محققان مســـلمانِ
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چینی ،که دانشـــمند و مشـــهور بودند ،آثار مذهبی و فلســـفی گوناگون را ترکیب کردند.
نوشـتههایشـان در سـنت و رسـوم تأثیر گذاشـت و در عین حال ،بسیار مبتکرانه به روش
نســلهای آینده مســلمانان چینی شــکل میداد ،مســلمانانی که میخواســتند به ســنت
اجدادیشـــان پی ببرند .در نتیجه ،آنها بندهای اســـﻼمی را به چینی ترجمه میکردند ،در
حالی که زبان ترکیبی فلسـفه نوکنفوسیوسی و مباحث علوم ماورای طبیعی را بسیار به کار
میبردند ،جهانبینی مذهبی محض را از بافتی فرهنگی و زبانشناسانه ،به بافتی دیگر انتقال
دادند .دشــواری بیان مفاهیم مذهبی اســﻼمی در بافتی فرهنگی و عاری از هر گونه اصــول
توحیدی مشخص ،محدودیتهای دانش و ظرافت زبانشناسی آنها را میآزمود.
نویســـندگان کتاب چینی دو طرف را مخاطب قرار دادند؛ از طرفی مســـلمانانی که
جذب آداب و رسـوم چین شدند ،و از طرف دیگر مخاطبانِ غیرمسلمان از میان نخبگان
چینی را که احتماﻻً آرزو داشــتند چیزی از اســﻼم یاد بگیرند .برای گروه نخســت ،این
متون در نظر داشـت به آنها کمک کند که از دین بومی شان قدردانی کنند و جلوی موج
این همگونســازی را بگیرند که این همگونســازی بســیاری از مســلمانان چین را به
دسـتکشیدن از هویت مسلمانیشان سوق داده بود .برای خوانندههای غیرمسلمان ،بیانِ
عقاید و ارزشهای اســﻼمی به زبان چینی تعصــبات ضــداســﻼمی را برطرف میکرد و
نهتنها نشــان میداد که مســلمانان هماهنگی جامعه چینی را از بین نمیبرند ،بلکه نشــان
میداد اســﻼم با آرمانهای نوکنفوســیوســی مغایرتی ندارد .به این ترتیب ،کتاب چینی
مشـخصـه اسـﻼم و مسلمانان را درباره »مسئله« تنوع مسلمانان در چین توضیح داد ،در
حالی که یکپارچگی آنها را در بافت جامعه چینی نشـــان میداد ،و در اصـــل ،همزمانی
فرهنگی اجداد مسلمان هوی را در جمهوری خلق چین منعکس میکرد.
محققـان ادیـب و فرهنـگآموخته

به این ترتیب در پیشـــیرد و نگه داری

تصـویر مثبت جامعهشـان کمک بسیار کردند .لئو ژی

)Zhi

 (Liuبرترین دانشپژوه اسﻼم

در چین شـناخته شـد که حتی می توانسـت اعضـای نخبه کنفوســیوسی را برای نوشتن
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دیباچههایی ســتودنی به نام ) tianfang dianliقانون تشــریفاتی اســﻼم( برای آثارش به کار
گیرد .سـایر دیباچهها را مسـلمانان شـریکش نوشتند که درجات اجتماعی عالی داشتند،
یکی از اینها به نامِ یانگ پیلو ) (Yang Peiluدیباچهای را در ســال  ۱۷۱۰برای چاپلوســی
تختِ ســـلطنت امپراتوری نوشـــت ،به نحوی که کارِ امپراتور کانگســـی ) (Kangxiرا در
انضمام واحه شهر هامی شینجیانگ ستود:
حكيم اﻻهي به مدت  ٤٨سـال بر امپراتوري رياست ميكرد .فضيلت و تقوا كه
براي مناطق داخلي و خارجي چين ســودمند بود ،در آن ناحيه گســترش يافت.

امپراتور ابتدا فرماندهاي را در هامي منصــوب كرد و بدين وســيله حيات تازهاي

به آن كشور داد .امپراتورِ ما با مردم سرزمينهاي دوردست روش خوبي داشت.
به اين ترتيب ،مي توان گفت مردم مسلمان تعريف امپراتور را شنيده بودند و او
را براي اين درستكاري تحسين ميكردند.

امپراتور کانگســی همچون ســیاســتمداری حکیم ،از ارزشِ حفظ روابط ســیاســی
دوستانه با مسلمانان چینی و غیرچینی در مرز غربی امپراتوری بسطیافته چینگ بهخوبی
آگاه بود .فرماندهان اولیه چینگ در میان مســـلمانان در مجاورت هامی ،ســـربازان نظام
وظیفه را واداشــتند تا بر آســیای مرکزی چیره شــوند ،و مشــخصـ ًا آن را از چنگ گالدن
) ، (Galdanخان مغول زونگار ،بیرون بکشـند .امپراتور کانگسی ارزش همکاری اسﻼمی و
عامل نهفته را برای شـورش اسـﻼمی دست کم نگرفت؛ خصومت با چینگ این دودمان
را به سـتوه آورد و بار دیگر منشـأ مشکﻼت در شینجیانگ بود .به این ترتیب ،امپراتور
کانگســـی در قبال مســـلمانان این ناحیه روشـــی میان اندیشـــه پدری و مﻼحظهکاری
هوشیارانه در پیش گرفت.
نگرانی درباره بروز درگیریهای هانهوی که میتوانســت ثبات ســرزمینهای مرزی
را از بین ببرد به شکلدهی سیاستهای اولیه قومی و مذهبی چینگ کمک کرد ،همچنان
که دونالد لِسلی ) (Donald Leslieبه طور خﻼصه گفت» :خیرخواهی امپراتور باعث تعدیل
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قانون اســتبدادی شــد و آزادی مذهبی به شــرطی مجاز بود که مانع نظم و فرمانبرداری
کارآمد از دولت نباشد« ).(Leslie, 1986
امپراتور کانگســی ســیاســتهای قومی و امورِ اقلیت را بهتر درک میکرد و بیشـک
همه مســلمانان را یکی میپنداشــت .مســلمانان هوی در شــرق چین که به آداب چینی
متمایل ،و مطیع قانون شــدند از مســلمانان ترکی ،و بهویژه از اویغرهای آن مرز و بوم،
متمایز بودند .در واقع ،حتی امروزه عموماً هوی خودشان را از این اویغرها که غیرچینی،
یاغی و حتی بیتمدن قلمداد شـــدهاند ،متمایز میکنند ،به رغم اینکه هر دو مشـــترکاً با
اسـﻼم ارتباط دارند .اما حتی در میان مسلمانان هوی تفاوت هایی وجود دارد؛ مسلمانان
چینی در گنســو و دیگر ایالتهای غربی نســبت به آنهایی که در ایالتهای شــرقی و
مرکزی )مرکز فرهنگی چین( زندگی میکردند بســـیار کمتر جنبه چینی به خود گرفتند.
امپراتور میتوانسـت تفاوت بین شـهروندان مسـلمانِ شـایسـته و ناشایست را تشخیص
دهد.
در سـال  ،۱۶۹۴متصدی چینی فعالیتهای فتنهجویانه ،اتهامی بی دلیل و مدرک را از
طرفِ جامعه هوی در بیجینگ اعﻼم کرد؛ امپراتور کانگسـی در پاسخ به آن اتهام حکمی
صـادر کرد که بر اسـاسـش باید با مسلمانان رفتار خوبی صورت می گرفت و از جان و
مالشان صیانت میشد .در عین حال ،هیچ کس چنین برداشت نکرد که او عﻼقه شخصی
شـدیدی به آموزههای اسـﻼمی یا فرهنگ اسـﻼمی دارد .این حکم میخواست به عنوان
بخشـی از سیاستهای اولیه قومی چینگ ،تا اندازهای بر اساس نیاز به »هماهنگی هیئت
مؤســـســـان« گروههـای رقیـب را در برابر یکــدیگر قرار دهــد .میتوانیم از قویترین
انگیزههای سـیاسی این حکم بفهمیم که احتماﻻً بیشتر به مقابله با قدرت صاحبمنصبان
چینی هان مربوط است ،تا ارتقای موقعیت مسلمانان.
سـیاسـت امپراتوری کانگسـی که بین هیئت مؤسسان و سخاوتمندی با مسلمانان در
ازای فرمانبرداری محض آنها تمایز قائل میشد ،به الگو یی برای جانشینان بعدی تبدیل
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شـد .پسـر او ،امپراتور یونگژنگ ) (Yongzhengبین سالهای  ۱۷۲۴و  ۱۷۳۰چهار فرمان
مربوط به مسـلمانان را صـادر کرد .فرمان او در سال  ۱۷۲۹مقرر میکرد که »مردم هوی
 ...همگی فرزندان کشــور ما هســتند« و جدا در نظر گرفته نمیشــوند .تا زمانی که آنها
صـلحجویانه به سـنتها و رسومشان عمل میکنند با خیانتکاران و میهنفروشان ،یعنی
یاغیان یا کســانی که قصــد فریب مردم را دارند ،مقایســه نمیشــوند .حکمِ ســال ،۱۷۳۰
نهتنها منافعِ مســلمانان درســتکار را به رســمیت شــناخت )»در میان آنها همه مریدان
وفـادار در آن نـاحیه هســـتند«( بلکه اخطار هم میداد که »اگر مردم هوی تخطی کنند،
تحت قوانینی قطعاً مجازات خواهند شد«.
حدود مدارا و سعه نظرِ پادشاهی ،تحت لوای امپراتور کیانﻼگ معلوم شد .همانطور
که گفتیم او کسـی بود که شینجیانگ را تصرف نظامی کرد و شورشهای مهم اسﻼمی
هوی را در دهـه  ۱۷۸۰در گنســـو از بین برد .امپراتور در میـان این شـــورشها درباره
مسلمانان حکم کلی داد و گفت بعضی از این مردم خشونت را بر هر چیز مقدم دانستند
و در قبال این سرزمین وظیفهشناس نبودند .ظاهراً ،امپراتور و مشاورانش حس میکردند
گویا همه مسلمانان خطر محسوب میشوند ،زیرا اخیراً شورش های اویغر و هوی را در
ایالتهای غربی شاهد بودند .در این اوضاع و احوال ،تمایزاتِ ظریف گونههای مختلف
مســلمانان در این رژیم مفهومی نداشــت .گرچه در حکمِ ســال  ۱۷۸۱وضــع متنوعتری
پذیرفته میشـــود و به دوران کانگســـی برمی گردد )که در این دوران بین افراد یاغی و
مطیع قانون تمایز وجود داشـت( امپراتور ،مسلمانان داخلِ چین را )که متمایز از کسانی
بودند که در شـینجیانگ سکونت داشتند( به گونهای توصیف کرد که »گویی در واقع با
ســاکنان بومی هان تفاوتی ندارند و افراد خوب و بدکار در میانشــان وجود دارد« .حکم
دیگری در سـال  ۱۷۸۲به مسلمانانِ چین ،بهویژه درباره اعمال دینیشان ،اخطاری جدی
میداد و به وضعیت افرادِ درستکار ِهوی حساسیت نشان میداد» :چنانچه تفتیش عقاید
و دخالت بیش از حدی وجود داشـــته باشـــد ،افراد قانونمند هوی از آســـودگی خاطر
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محروم میشــوند«؛ این وضــعیت به طور بالقوه به »آزار و ســختی وســیعی« میانجامد
).(Leslie, 1986
گویا دربار کیانﻼنگ از ضرورتِ سیاست متنوع آگاه بود و تفاوتهای بین گروههای
مختلف مسـلمان را به رسـمیت میشـناخت .افزون بر آن ،باید در نظر داشــته باشیم که
شــورشهای اســﻼمی اواخر قرن هجدهم و نوزدهم در برابر دودمان چینگ در شــمال
غربی چین ،بیش از هر چیز مبتنی بر ســتیزههای محلی بود ،ســتیزههایی که بعضــاً بین
مســلمانان )مســلمانان هوی و اویغر( و گاهی بین مســلمانان و غیرمســلمانان به وجود
میآمد .مســلمانان وقتی در برابر مقامات امپراتوری به پا خاســتند که غالباً مقامات محلی
به طرفداری از غیرمســـلمانان محلی در اعمال ضـــداســـﻼمی ،با مســـلمانان بدرفتاری
میکردند .در این سـتیزهها ،گاهی مسلمانان در برابر مسلمانان دیگر از مقامات طرفداری
می کردند .بنابراین ،نباید نمای اسـﻼمی متحدی را در برابر این رژیم تصور کنیم و نباید
فراموش کنیم که بیشـتر اسـاسِ این سـتیزه ها بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی محلی
مبتنی بوده است.
مسلمانان هوی در جوامعی که در شرق چین بسیار با آداب چینی هماهنگ شده بود،
به خﻼف جوامع شــمال غربی که کمتر آداب چینی گرفته بود ،هم در روزگار امپراتوری
و هم تحت نظام کمونیســـتی ،برای اســـتقرار دولت اســـﻼمی هرگز فکر واژگونکردن
حکومـت مرکزی را نـداشـــتند .چنین ایدههایی فراتر از حیطه فکری اقلیتی اســـت که
دانســتند حتی اگر تهدید علنی وجود نداشــته باشــد ،بقایشــان به حفظ روابط خوب و
داشتن وجهه صلح آمیز و مثبت از نظر مقامات و همسایگان غیرمسلمانشان بستگی دارد.
گرچـه ،در میـان جوامعِ بـه لحاظ قومی متفاوت در آن مرز و بوم گاه مفهومی از هویت
متفـاوت و تمـایـل به اســـتقﻼل پدیدار میشـــد ،باید فقدان عقیده اســـﻼمی جهاد در
بـافت ِجامعه هوی را در نظر بگیریم .همچنان که جاناتان لیپمن در باب این واژه کلیدی
و مهم ،و کاربردش در تاریخ اسﻼمی چین میگوید:
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رهبر چيني مسلمان ،ايده جنگ براي تبديل سرزمين چينگ به سرزمين اسﻼمي

را هرگز قبول نداشــت؛ در مقابل مســلمانان تركزبان در شــينجيانگ اغلب در
برابر چينگ اعﻼم جهاد كردند .همانا ،واقعاً همه  ...مســلمانان چيني  ...در حس

تعلق به چين و حقانيت دولت چينگ شريكاند ).(Lipman, 1997

در قرن بیســـتم ،پس از ســـقوط دودمـان چینـگ و اعـاده فرمـاندهی دودمان هان،
فرمانروای جمهوری چین اهمیتِ همکاری مسـلمانان با چین را به رسمیت شناخت که
خـاندان هوی )به عﻼوه هان ،منچوری ،مغولی ،و تبتی( را هم بینِ خودِ مردم جمهوری
جدید در بر میگرفت .ســیاســتهای قومینژادی جمهوری خلق چین بســیار پیچیدهتر
بود ،و ابتدا این ســیاســتها بیشــتر بر طبقهبندی مبتنی بود و از اتحاد جماهیر شــوروی
ایـدههـایی را وام می گرفتنـد .همـان طور کـه در روزگـار امپراتوری ،هوی بیش از همه
دریافت که مقدّراتشان از مردمِ جامعه هان جداییناپذیر است.
مثل همیشــه درباره اویغرهای شــینجیانگ نمی توان صــراحتاً گفت که هنوز مایه
دردسـر در بیجینگ هستند ،چراکه آنها شامل دسته های جداییطلب ،گروه هایی صرفاً
ملیت گرا و سـکوﻻرند اما بقیه شـان به نحو آشـکارتری مذهبیاند .این گروه ها صرف
نظر از نزاعشـــان برای اســـتقﻼل  ،خواهان جهاد و اتحاد مذهبی با مســـلمانان بودند.
جنگجویـان بیگانه در افغانســـتان یا پاکســـتان که از چین آمدند یا در گوآنتاناما بای
)(Guantanamo Bay

توقیف شـــدند همگی بدون اســـتثنا از قومیت اویغر بودند .پس از

بیش از هزار ســال تجزیه و انقیاد تحت نظر رژیم های کشــورگشــای مختلف )مغول،
منچو ،و چین( ملیت اویغر پدیدار شـد ،درسـت همان زمانی که دیگر مردمان سراسر
جهـان بین جنـگ هـای جهانی در جســـت وجوی خودمختاری بودند .اتحاد جماهیر
شــوروی از این آشــوبها حمایت میکرد که به ملیت های اویغر کمک کرد جمهوری
ترکسـتان شرقی را با استقﻼل کوتاهمدت از سال  ۱۹۳۳تا  ۱۹۳۴ایجاد کنند .جمهوری
ترکسـتان شرقی دیگری در  ۱۹۴۴ایجاد شد ،اما هنگام ورودِ ارتش آزادیخواهِ مردمی
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به شـینجیانگ در  ۱۹۴۹سـرنگون شـد ،جمهوری خلق چین اعﻼم کرد این موضوع
به خوبی باعث باروری شـورش مردم اویغر است که نهضت مستقلشان را ایجاد کنند.
پیش از سـال  ، ۱۹۴۹بعضـی اویغرها برای اسـتقﻼل داخلی سیاسی ،فرهنگی و مذهبی
اغلـب علیـه محـدودیـت های دائمی ،با چین نوبنیاد اختﻼف داشـــتند .بقیه آنها حتی
طرفدارِ جدایی فوری از چین بودند و از اوایل  ۱۹۳۳به بعد جنبش سازمان یافتهای به
وجود آمد که قصـد داشت ایالت مستقل اویغر را ایجاد کند .به طور کلی ،فعالیتهای
این جنبش درون جامعه پراکنده اویغر و بیرون از چین انجام می شــد ،زیرا بعد از دهه
 ، ۱۹۵۰جمهوری خلق چین درباره جداسـازی اویغر در چین بیش از حد سختگیری
کرد؛ آنها مخالفان را زندانی ،و » خائنان« را اعدام می کردند .شـــمار اندکی از اویغرها
برای خودمختاری صــرفاً مذهبی می جنگیدند ،در حالی که بعضــی افراد ،جنبش های
جهادی را خواستار بودند.
جمهوری خلق چین در رویارویی با مســـلمانان مختلف ،ســـیاســـت یکپارچهای را
درباره اسـﻼم و مسلمانان به کار نبرد .قانون اساسیاش ،که بعد از قانون اساسی شوروی
سـال  ۱۹۳۶به وجود آمد ،تساوی همه ملیت های چینی را اعﻼم کرد ،اما با یک استثنای
مهم :قانون اسـاسـی شـوروی )دستکم روی کاغذ( حق جداییطلبی را به جمهوریها
میداد ،در حـالی که قانون اســـاســـی جمهوری خلق چین مؤکداً آن را قدغن میکرد.
همچنانکه بند چهار صریحاً میگوید:
اين بيـانيـه از حقوق و امتيـازات قانوني اقليتها حمايت ميكند و روابط برابر،
اتحـاد و همكاري دوطرفه را در ميان همه مليتهاي چيني گســـترش مي دهد.

تبعيض عليه )جناح مقابل( و ظلم بر هر مليتي منع ميشود؛ هر گونه اعمالي كه

اتحاد مليتها را از بين ببرد يا باعث تجزيهطلبيشان شود ،ممنوع است.

قانون اســاســی جمهوری خلق چین نیز آزادی مذهبی شــهروندانش را تضــمین
می کرد ،گرچه بیش از  ۵۵ســال پس از تصــویب قانون اســاســی ،همچنان شــکنجه
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مذهبی و محدودیت حقوق مذهبی مکرراً رخ می داد .این قانون اســاســی در ســال
 ۱۹۸۲با تغییر کمی در خطوط کلی سـیاس ت رسمی درباره دین به روزرسانی شد .با
این حال ،حکومت کمونیست با کما لِ افتخار در مجموعه نشریه های رسمی در دهه
 ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰تســاهل مذهبی را درباره اســﻼم و مســلمانان مطرح کرد که چنین
آمارهایی را در بر می گرفت :اینکه چند مسجد در آن کشور برقرار بود ،چند پیشوای
تعلیم دیده تحت نظر حکومت در حال خدمت هسـتند ،و به ویژه چند مسلمان چینی
هر ساله اجازه سفر به مکه را دارند .چنین آمارهایی )نه تنها( حسن تفاهم را در میان
مسـلمانان چینی افزایش می داد ،بلکه ارزشی فراتر از مرزهای چین داشت .سخاوت
و مهربانی حکومت بیجینگ در قبال سـاکنان مسلمان آنجا ،ملت های اسﻼمی بیگانه
را تحـت تـأثیر قرار داده بود .حکومت های مســـلمانی بودند که نفت ﻻزم را برای
پیشــرفت اقتصــادی چین تهیه می کردند؛ جمهوری خلق چین با مســلمانانش خوب
رفتار کرد و اسـﻼم را بزرگ داشت .همچنین ،برای جلب توجه کشورهای مسلمان،
ورود دﻻرهای نفتی از خلیج فارس را حمایت کرد تا مســاجد و مدارس اسﻼمی را
برای ترویج عناصر آموزه وهابی بنا کند.
قانون اسـاسی و نشریههای رسمی که با مسائل حقوقی اقلیت دینی سر و کار داشتند
هر دو تساهل مذهبی را در چارچوب نظارت جدی حکومت تصدیق کردند .حتی وقتی
به زبان خاصـی به م نظور قدردانی حکومت از متمایزبودن هر گونه جامعه مذهبی استناد
میشـــود ،این زبان تحتالشـــعاع افســـانههایی قرار میگیرد که وظیفه هر جامعه را در
تسلیمکردن عقاید و اعمال خود در برابر منافع دولت نشان میدهد:
مرســوم اســت اشــخاص مذهبي چين كشــور و اديانشــان را دوســت بدارند.

حكومت چين جمعيتهاي مذهبي را حمايت و تشـــويق ميكند تا اشـــخاص
مذهبي را براي مشاركت فعاﻻنه در ساخت كشور متحد كند .اديان مختلف همه

بـه دنبـال خدمت به جامعه و ترفيع خوشبختي مردم بودند ،از قبيل » ...نماز و
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مناجات اســﻼمي با اﷲ ،تا پاداش بيشــتري را در اين جهان و بعد از آن ،به آنها

بدهد« )»آزادي عقايد مذهبي در چين«.(١٩٩٧ ،

این نوع ســخنان کلی درباره اســﻼم ،دیدگاهی رســمی را در جمهوری خلق چین
بازتاب می داد که اصـﻼً به تنوع اسـﻼمی اهتمام نداشت .در کل ،تنوع اسﻼمی مثل تنوع
قومی و فرهنگی ،هم رســماً و علناً تجلیل شــد و هم عمﻼً ســرکوب .در واقع ،غیر از
مواضـعِ رسـمی ،جمهوری خلق چین روشهای متنوعی را برای پاسخ به »مسئله« تنوع
گروههای مسـلمان در چین در پیش گرفت که بعضی از آنها با یکدیگر متناقض بود ،به
طوری که این موقعیت در میان عوام تحمیل میشد.
برای بنیان گذاران و مجریان امپراتو ری ،تنوع مسلمانان مایه اختﻼف است؛ تشابه،
تسـلط بیشـتری را ایجاد می کند .برای مورخان سـیاسـی و متخصـصان علوم نظری
سـیاسـی معاصـر )آنهایی که امپراتوری ها و دولت های استیﻼیافته را مطالعه کردند(
تنوع ،اغلب فقدان تناســبی را در چارچوب نظریه های بســیط نشــان می دهد .به هر
حال ،تنوع می تواند برای جامعه شــناســان و انســان شــناســان موهبتی باشــد که برای
تقویت نظریه هایشـان درباره سازگاری انسان با اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی
نـاپـایـدار ،مـدرک و نشـــانـه ای فراهم می کند .برای مورخان دینی ،تنوع ،واقعیتِ
اجتناب ناپذیر حوزه دینی است ،گویا عق اید و اعمال مذهبی طبق اصول و هنجارهای
بافت فرهنگی معینی رو به تغییر است ،درست به آسانی ِ اینکه انسانها با محیط های
طبیعی )فیزیکی( مختلف وفق می یابند .اگر به تنوع ســیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی یا
مذهبی توجه کنیم یا آن را بی ارزش بدانیم این موضــوع پدیده ای شناخته شد ه است
که صـــرف نظر از اندازه و بزرگی اش نمی تواند نادیده گرفته شـــود .به طور کلی،
اقدامات برای چشـم پوشـی کردن یا نادیده گرفتن تنوع ،خواه در ابتکارات سیاسی یا
نظریه های دانشـمندان ،به نتیجه نرسـید .این تنوع قطعاً موضــوعی در ســیاست های
مشـخص بوده که در پی حل و فصل مس ئله جمعیت مسلمانان بود که حکومت های
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مختلف در ســراســر تاریخ چین این ســیاســت را اجرا کردند ،به همان اندازه که در
مطالعات اسﻼم و چین مطرح بود.
محققان درباره بحران اواخر قرن بیســـتم نظریه دادند و عامه مردم درباره خبری که
بسـیار اعﻼن میشـد ،یعنی »نظم مدرن جهانی« در هزاره آینده ،حدس میزدند .سموئل
هانتینگتن ) ،(Samuel Hantingtonنظریهپرداز ســیاســی ،در پیشبینی نامیمونش برای آینده
جغرافیایی در کتاب

به »ارتباطی اسـﻼمیکنفوسـیوسـی« اشاره کرد

) .(Huntington, 1996نظریـه هانتینگتن این بود که در قرن بیســـتویکم نهادهای متمدن،
ایدئولوژی ها را جایگزین نیروی اصـلی در پس جنگ جهانی خواهند کرد .مسیحیت در
غرب را ایـاﻻت متحده هدایت می کند ،که خود را در تناقض با دیگر تمدنهای مختلف
در سـراسـر جهان خواهد یافت .بهویژه ،تمدنهای اسـﻼمی و کنفوسـیوسیِ معروف ،به
ســمت معاهده طرفدار اصــالت ســود حرکت میکنند در حالی که از لحاظ تکنولوژیک،
اقتصادی ،و نظامی همکاری می کنند تا مانع استیﻼی آمریکا شوند .همکاری بین چین و
کشـورهای مسلمان انکارناپذیر است و پاکستان مجهز به سﻼح هستهای و ایران جویای
سـﻼح هســتهای را نیز در بر میگیرد؛ ارتباطات بین چین و جهان اسـﻼم نیز در صــحنه
بینالمللی در دهههای آینده نقش مهمی خواهد داشـــت .اما این نظریه که در جهان یک
تمدن اســﻼمی و کنفوســیوســی وجود دارد بســیار بحثبرانگیز اســت .به نظر میرســد
هانتینگتن آســایش بیشــتر بلوکهای یکپارچه را خواهان اســت که با مرزهایی برجســته
جدا شـدهاند .چنین رویکردی تﻼشهای امپراتورها را برای تحمیل اتحاد و پیوستگی از
جانب مقامات باﻻ ،خصــوصــاً از راه پنهانکردن ترکیبها و تنوع ،بازتاب میدهد .حتی
نظریه تمدنها چشــمپوشــی بیشــتری را در ســطح پایینتر درباره عوام دارد ،جایی که
اشــخاص در یک جامعه هویتهای دورگه و تابعیتهای چندگانه به حســاب میآیند.
حتی هانتینگتن باید بپذیرد که تقسیماتِ بلوکهایش ایرادهایی دارد .به این ترتیب ،او به
ایـالـتهـای »آســـیبدیدهای« اشـــاره دارد که جمعیت های چندزبانه ،چندفرهنگی یا
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چندمذهبیاش شـامل نشـانگرهای »تمدنهای« مختلف میشود .تمایل به یکپارچهکردن
انسـانها برای مجموعه بلوکهای یکپارچه ممکن اسـت مطلوب باشد ،اما واقعیتِ تنوع
و پیچیدگی اجتنابناپذیر اســت .همچنین ،اگر دقیقتر بنگریم ،آشــکار میشــود که همه
ایالتها به دلیل تنوع داخلی آســـیب دیدهاند ،همانطور که بیشـــتر افراد با توجه به این
وضـــعیــت ،هویــت هــای مختلفی را بــه خود میگیرنــد .تنوع نمیتوانــد بــهســـادگی
یکپارچهکننده یا برتریدهنده باشــد ،همانطور که تنوع بســیارِ مســلمانان بعد از تقریباً
بیست قرن در چین شاهد این مدعا است.
پینوشتها
 .١پکن )م.(.

۸۱  شماره،۲۳سال
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